Iskalla Ryttares Förening
Vi är en förening i Jukkasjärvi som håller till på Arbor i Kiruna AB:s
stallanläggning Stall Snöflingan. Det hela började med ett gäng
hästintresserade ungdomar och vuxna som gick ihop och startade en förening sommaren 2008.
Under år 2011 har vi varit 45 medlemmar, 24 av dem är 20 år eller yngre.
Vi har under år 2011 haft som mål att erbjuda våra medlemmar mer speciella aktiviteter så som
långritter och terränghoppning, terrängbanan är påbörjad och långritter har vi haft några gånger
med allt fler deltagare för varje gång, vi har varit 5-10 ekipage. Under året har vi haft den stora
glädjen att kunna erbjuda våra medlemmar att rida för Lars Lindvall, westerntränare med
många meriter, som bland annat deltagit i SM 2008 med placering och 2011 med godkända
resultat. Kursen har gått varannan lördag under vår och höst på vår egen ridbana så länge vädret
har tillåtit, de riktigt kalla dagarna och de då underlaget har varit isigt har vi hyrt ridhuset i
Kiruna. 14 personer åkte på den årliga Ridsportgalan anordnad av Norrbottens ridsportförbund
19 mars. Vi i vår förening har en alkohol- och drogpolicy som säger att vi, oavsett ålder, aldrig
intar alkohol på träffar anordnade av föreningen, detta fick vi komplimanger för under
tillställningen.
Tillsammans med Kiruna Ridklubb har vi genomfört två lyckade tävlingar. Midsommarhelgen,
genomfördes vi en av norrbottens största hopptävlingar för både ponny och häst som gick upp
till nationell 1,40 m klass, med många startande från både Sverige och Norge. Iskalla Ryttare
ställde också upp som medarrangör på Jokkmokks hopptävlingar för ponny 27-28 maj, för att
tävlingarna annars skulle ha blivit inställda på grund av för få funktionärer. Iskalla ryttares
förening är stolt över att vi har riktigt kunniga och hjälpsamma funktionärer.
På valborgsmässoafton ställde iskalla ryttare upp med ett gäng ponnyer för barnridning på
idrottsplan, i samarbete med Jukkasjärvi Hundklubb som anordnade majbrasa.
De tre ideella instruktörer som gick instruktörsutbildning hos Norrbottens Ridsportförbund
2010-2011 är färdig utbildade och kör ridkurser varje tisdag, varannan torsdag och hoppning på
söndagar.Föreningen håller på att utbilda en banbyggare som beräknas vara klar år 2012-2013.
Under juni månad hade vi Hästkul i stallet. En kurs riktad till barn i och kring byn där de fick
lära sig mer om hästar och skötseln i stallet. Sex tjejer gick kursen och var mycket positiva och
nöjda med kursen och ledarna.
Som tradition ställer vi varje år upp i Kiruna Ridklubbs Luciashow. Det här året var temat
favoriter från tidigare föreställningar och vi körde en variant av vår polebending från år 2009.
Polebending är en Amerikansk westerngren, där man rider slalom med hästarna. Vi hade två
lag, det ena var gruvarbetare, med arbetsoveraller, gruvhjälmar och gruvlampor, de tävlade mot
de oumbärliga stalltjejerna. En riktigt kul och fartfylld uppvisning, både för lagdeltagarna och
publiken.

Arrangemang år 2011
BE-körkortskurs januari-mars.
Löshoppning 10 februari
Långritt 4 april
Hopptävlingar ponny 8-9 april
Hopptävlingar häst 9-10 arpril
Barnridning valborg 30 april
Klubbtävling Dressyr 21 maj
Klubbtävling hoppning 22 maj
Jokkmokks hopptävlingar ponny 27-28 maj
Hästkul i stallet juni månad
Hopptävlingar ponny 23-24 juni
Nationella hopptävlingar häst 24-26 juni
Långritt 11 Juni
Klubbmästerskap i gymkhana 6 december
Luciashow 10 december
Luciatåg, barnridning, fika 12 december

Styrelsen 2011
Ordförande: Ylva Hardeson
Sekreterare: Susann Fagervall
Ledamot: Monica Kyrö
Ledamot: Madeleine Baas
Ledamot: Linn Lindblom Pääjärvi
Suppleant: Malin Rönnqvist
Suppleant: Lisa Lund
Representanter från ungdomssektionen:
Åsa Jönsson och Lisa Lund
Ekipage
Tävlingsryttare år 2011, Hoppning
 Tove Kyrö Labba och Cordon
 Ida Fjellborg och Puzzel
 Lo Antonsson och Mini
 Tove Kyrö Labba och Mini
 Klara Lampa och Kamene
Nu ser vi fram emot ett lika trevligt år 2012!
Styrelsen Iskalla Ryttares Förening

Emma Persson och Spot Me

